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پیغام ویژه آزمون با  2گل و  2پاس گل

اختصاص ارز دولتی برای کیروش و مساله حق پخش سوژه
تازه مخالفان

تالش سازماندهی شده و فوتبالی برای زیر
فشار گذاشتن دولت

همان سردار ،همان ستاره

گزارش

تالشها برای متقاعد کردن یا بهتر بگوییم تحت فشــار گذاشــتن دولت،
جهت اختصاص ارز دولتی به فدراســیون فوتبــال ادامه دارد .بعد از مصاحبه دو
عضو هیات رییسه فدراســیون فوتبال و درخواستشان از رییسجمهوری برای
حل این مشــکل ،حاال نوبت گزارشها و یادداشتهایی است که در همان جهت
نوشته شده و از دولت میخواهد هرطور شده برای نشاط مردم مشکل فدراسیون
فوتبــال با کیروش را حل کند .البته اصال فکر نکنید این مطالب جهت و غرض
سیاســی دارد بخصوص که در موقعیت فعلی دولت و تیم اقتصادیاش به شدت
زیر ذرهبین و فشــار افکار عمومی و رسانهها هســتند و یاری نرساندن به آنچه
باعث نشــاط عمومی نشود ،دولت را تحت فشار خواهد گذاشت .این دقیقا همان
چیزی اســت که جریان مخالف دولت میخواهد و رسانههایش در همین راستا
مدتهاست تالش میکنند.
خبرگــزاری مهــر در ایــن خصوص نوشــته:
«فدراسیون در تالش اســت زمینه جذب مساعدت
دولــت را فراهم کنــد اما ظاهرا دولتیهــا و آنهایی
که هنگام جــام جهانی پیامهــای تبریک میدادند
و از عملکــرد فوتبال تقدیــر میکردند ،قصدی برای
کمــک به فدراســیون ندارند .مســووالن رده باالی
دولت یادشــان نرود که مقام معظم رهبری بارها در
فرمایشاتشان فوتبال و عملکرد تیم ملی را بهعنوان
الگویی برای دولتمردان مثال زدند تا همه دســت به
دست هم برای عبور کشور از مشکالت متحد شوند و
تالش کنند .اما ظاهرا مسووالن پیام رهبری و شیرینی و حالوت آن پیامها برای
جامعه را فراموش کردهاند .آنچه مســلم اســت اگر دولت از تیم ملی و تامین ارز
اردوهای آمادهسازی حمایت نکند ،کیروش نمیتواند با این شرایط به فعالیتش
ادامه دهــد .جدایی کیروش از تیم ملی فرصت را در اختیار رقیبان عربی ایران
قرار میدهد تا بالفاصله او را جذب کنند .در آن صورت تیم ملی ایران در فاصله
اندک باقیمانده تا جام ملتهای آســیا باید دنبال ســرمربی بگردد که یا در حد
کیروش باشــد یا باالتر از آن اما آیا با شــرایط ارزی کشور این امر میسر خواهد
بود؟» خبرگزاری فارس هم در مطلبی مشــابه ابتدا خبروارهای در این خصوص
منتشر کرده و نوشته است« :ظاهرا مسووالن رده باالی دولت برای تمدید قرارداد
کارلوس کیروش و همچنین تامین ارز دولتی چراغ ســبز خود را نشــان داده و
حتی از وزارت ورزش خواستهاند تا اردوهای تیم ملی و کارلوس کیروش را جمع
بندی کرده تا هماهنگی برای پرداخت این هزینهها انجام شــود اما ظاهرا وزارت
ورزش چندان روی رشته فوتبال پافشاری نکرده و خواستار تخصیص ارز دولتی
به سایر رشتهها مثل کشتی و  ...شده است».
در حالی که صدا و سیما اساسا از دولت فرمانبری نمیکند و اتفاقا با دولت
فعلی مشــکالت عمدهای دارد ،فارس در ادامه مطلب خود نوشــته« :مهمترین
مســالهای که امسال توســط دولت کامال فراموش شده وعدهای است که رییس
جمهوری ایران به رییس فیفا داده اســت .وعدهای که در زمان حضور اینفانتینو
در تهران در اســفندماه  96توسط حسن روحانی داده شد و این بود که مشکل
حــق پخش حتما حل خواهد شــد و دولت ایران بــه زودی در این زمینه اقدام
خواهد کرد .این مســاله در حالی توســط اینفانتینو به روحانی منتقل شــد که
رییس فیفا اعالم کرد دیگر به ایران ســفر نخواهد کرد تا زمانی که مشــکل حق
پخش تلویزیونی حل شود».
در حالی که گفته میشــود فدراسیون فوتبال رسانههای فوق را برای تحت
فشار گذاشــتن دولت کوک میکند و به آنها خط میدهد ،در ادامه مطلب فوق
آمده« :فراموش نشــود که بابت تنها یک پیروزی ایران در جام جهانی و شــور و
شــعفی که بین مردم ایجاد شد و ســپس بازیهای نسبتا خوب تیم ملی مقابل
اســپانیا و پرتغال مقام معظم رهبری هم پیام تقدیر صــادر فرمودند اما به نظر
میرسد اکنون برای وزارت ورزش و جوانان اینکه تیم ملی قرار است چطور برای
جام ملتهای آســیا آماده شــود چندان مهم نیست و یکی کردن سبد ورزش و
نگاه یکسان به همه رشتههای ورزشی این وزارت را به این سمت برده که اهمیت
فوتبال و نقش نشاطآوری این رشته در جامعه را نادیده بگیرد».
جالــب اینکه خبرگزاری تســنیم که هیچوقت طرفدار کــیروش نبوده و
نخواسته مطلبی مستقیم در جهت حمایت از اجابت خواستههای او بنویسد این
مســیر را به صورت کلی در مورد ورزشها ادامه داده و درباره فوتبال هم تنها به
اصل موضوع اشاره کرده است.

امیر اسدی

برنامه ســانتوس این بــود که ویلیام
کاروالیــو ،هافبــک دفاعی و شــماره 14
پرتغــال توپ را از مدافعــان بگیرد ،آن را
به بخشهــای مختلف زمین پخش کند و
بازیسازی را به بهترین شکل ممکن انجام
بدهــد .اتفاقی که بــا یارگیری من تو من
ســردار با کاروالیو رخ نــداد و برنامههای
پرتغال و سانتوس اینگونه نقش بر آب شد.
ســردار این انتقادها را فراموش کرد
و به روســیه رفت تا بــرای دومین فصل
آزمون واسطه خواهرخواندگی
باشگاه تبریزی با روبینکازان

پیراهن
خاص تراکتور
به سردار رسید

صادق هم نیمکت نشین شد

قلیزاده فقط  7دقیقه

متوالی پیراهن روبینکازان را بپوشــد .او
که همیشــه نشان داده انتقادهای منطقی
را میپذیرد و البته نقدهای بیاســاس را
فراموش ،لیگ روســیه را با دبل آغاز کرد.
دو گل زیبا به کراسنودار زد تا روبینکازان
در نخســتین گام ،یــک برد ارزشــمند و
خانگی بهدست بیاورد .روبین این بازی را
بــا نتیجه  2بر یک برد تا فصل را بهعنوان
یک مدعی آغاز کند.
آزمــون در هفتههــای دوم و ســوم
نیز تالش کرد اما مقابل دینامو مســکو و
زنیت ســنپترزبورگ توفیقــی در گلزنی
بهدســت نیاورد .دیدارهایی که به ترتیب
با تســاوی یک بر یک و شکســت یک بر
صفــر روبینکازان به پایان رســید .هفته
چهارم دوباره سردار راه افتاد .او در دقیقه

تیم االتحاد عربســتان که این فصل
هزینههای گزافی بــرای جذب بازیکنان
جدید و گرانقیمتش داشته شنبه شب در
یک بازی خانگی با نتیجه ســنگین  3بر
صفر مقابل القادســیه شکست خورد و با
دو باخت متوالی در رتبه آخر جدول لیگ
عربستان قرار گرفت .پس از این شکست
دور از انتظار ،االتحادیها که امید بسیاری
بــه موفقیت در این فصل و بازگشــت به
دوران طالیی دوختهاند ،به صورت رسمی
خبــر از اخــراج رامون دیــاز دادند .این

قدوس :همچنان در حال یادگیری هستم

 83بازی مقابل احمــد گروژنی ،در مرکز
زمین صاحب توپ شد ،یکی دو نفر را جا
گذاشــت و خورن بایرامیان را در موقعیت
تــک به تک قرار داد .نتیجه این همکاری،
گل زیبای بایرامیان بود که یک تســاوی
خــارج از خانــه را برای روبیــنکازان به
ارمغان آورد.
روبیــنکازان در هفتــه پنجم مقابل
زسکامسکو به تســاوی یک بر یک رسید.
دیداری که سردار بارها خط دفاع حریف را
آزار داد و البته یکی دو بار ایگور آکینفیف
را بــه زحمت انداخت .آزمون در این بازی
گلی به ثمر نرســاند ،درســت مانند بازی
هفته ششم برابر روســتوف که با تساوی
یک بــر یک به پایان رســید .بازی مقابل
تیم سابق که برای آزمون خاطرات خوش

بعــد از حــذف دیناموزاگرب و
صادق محرمی در یک قدمی رسیدن
به لیگ قهرمانــان ،کاوه رضایی تنها
فوتبالیست ایرانی است که این فصل
میتوانــد حضور در این مســابقات
فوقالعاده را تجربه کند و حتما برای
بازی نخست مقابل بوروسیادورتموند
اشتیاق و انگیزه فراوانی دارد.
باشگاه بروژ بهعنوان تنها سهمیه
بلژیــک در مرحلــه گروهــی لیگ

سرمربی آرژانتینی در سوپرکاپ عربستان
هم پیش از شــروع فصل به الهالل باخته
بود و با احتســاب بازیهای لیگ ،در هر
سه بازی رسمی خود روی نیمکت االتحاد
شکست خورده است .او حدود  6ماه پیش
هم پس از شکســت مقابل اســتقالل در
لیگ قهرمانان ،از تیم الهالل اخراج شده
بود .دیاز در قامت سرمربی الهالل بعد از
شکســت پرســپولیس با اقتدار به فینال
لیگ قهرمانان رســیده اما نایب قهرمان
شده بود.

ورزشــگاه جان بریدل بهعنوان
خانــه بروژ ظرفیــت  29042نفر را
دارد کــه به محض آغاز پیش فروش
بلیتها در کمتر از چهار ساعت تمام
این بلیتها به طرفداران با قیمتهای
پایــه  50 ،40و  70یــورو به فروش
رفت تا سهشــنبه شــب جدال کاوه
رضایــی و یارانش بــا دورتموندیها
در ورزشگاه سرتاســر پر از تماشاگر
برگزار شود.

تقدیر بسیج ورزش از تاج؛ علت ،تغییر زمان بازی پرسپولیس
داود آذرنوش رییس ســازمان بسیج
ورزشــکاران و مهــدی میرجلیلی رییس
ســازمان ورزش بسیج کشــور با اهدای
لوحــی از تالشهای مهــدی تاج رییس
فدراسیون فوتبال تقدیر به عمل آوردند.
در ایــن تقدیرنامــه بــا اشــاره به
تالشهای فدراســیون فوتبال در راستای
تحقق فرامین مقــام معظم رهبری آمده:
«بدین وســیله از زحمــات جنابعالی در
تحقق فرامین مقام معظم رهبری حضرت
آیــتا ...العظمی امــام خامنهای(مدظله

قدوس لیاقت  ۴میلیون یورو را داشت
ســامان قدوس در نخستین حضور
کامل و نود دقیقهای در ترکیب امیین
بــا وجود گل زیبایی که به ثمر رســاند
نتوانســت مانع شکســت خانگی پرگل
تیمش مقابل لیل شود.
ســتاره دو تابعیتــی فوتبال ایران
گل دوم تیمش را در نخســتین دقیقه
وقتهای تلف شــده از روی یک ضربه
ایستگاهی به ثمر رســاند تا با این گل
لقب بهترین خرید تابستانی امیین را به
خود اختصاص دهد .سامان در نخستین
بازی خود موفق شــد یکی از چهار گل
تیمش مقابل ریمس را با ضربه ســری
دیدنی به ثمر برساند تا شروعی رویایی
با امیین داشته باشد.
مهاجم ایرانی در مقابل ســنتاتین
نیمکتنشین شــد تا تنها برای دقایقی
در نیمــه دوم به میدان برود تا در بازی
بدون گل دو تیم ســهم داشــته باشد.

قهرمانان اروپا بعد از ســالها غیبت
طعــم رقابت با بهترین باشــگاههای
قاره ســبز را خواهد چشــید .سران
باشگاه بعد از مشــخص شدن قرعه
کشی رقابتها و همگروهی با اتلتیکو
مادرید ،دورتموند و موناکو در آستانه
نخســتین میزبانی از حریف آلمانی
بلیتهای این بــازی را پیش فروش
کردند که در کمتر از چهار ســاعت
ظرفیت ورزشگاه پر شد.

العالی) مبنــی بر پیاده نمودن ارزشهای
اسالمی در جامعه ورزش و نقش ارزندهای
که در پیشــبرد اهداف فرهنگی ،اخالق و
رفتار جوانمردانه بهویژه حرکت جهادی در
جابهجایی زمان مسابقات جام باشگاههای
آسیا در شب تاسوعای حسینی که آن را
به یــک روز عقبتر موکول کردید مراتب
تقدیر و تشــکر خود را اعالم میداریم».
مسابقه برگشت پرسپولیس و الدحیل قرار
بود بر اساس برنامهایافسی در روز سه
شنبه و شب تاسوعا برگزار شود.

مصوبه صعود  2/5تیم به لیگ برتر کجاست؟
چنــدی پیــش اعضــای هیات
رییســه ســازمان لیگ برتر مصوب
کردند ســهمیه صعود از لیگ یک به
لیگ برتر به  2/5تیــم افزایش پیدا
کند که مورد اشــاره سعید فتاحی،
رییس کمیته مســابقات هم بوده اما
تا به امــروز این مصوبــه در اختیار
هیات رییسه فدراسیون فوتبال قرار
نگرفته اســت .ظاهرا ســازمان لیگ

فراموش کرده بازیهای دســته اول
و لیگ برتر شــروع شــده و اگر قرار
به تغییر در ســهمیه صعود و سقوط
اســت باید خیلی زودتر از اینها این
تصمیم اتخاذ میشد.
در حــال حاضر  17تیم در لیگ
یک و  16تیــم در لیگ برتر حضور
دارند که بر اســاس مصوبه قبلی دو
تیم برتر راهی لیگ برتر میشــوند و

گذشته را یادآوری کرد.
هفته هفتم لیگ روســیه ،شــنبه با
بــازی روبینکازان و ینیســی آغاز شــد.
دیداری که با نتیجه یک بر صفر به ســود
روبینکازان تمام شــد .آزمون باز هم در
این پیروزی نقش داشــت .او در ســمت
چپ زمین توپ را از مدافع ینیسی گرفت،
نفوذ کــرد و دیمتری پولوز را در موقعیت
مناسب قرار داد تا این مهاجم روس دروازه
حریف را باز کند .گلی که در دقیقه  6وارد
دروازه ینیسی شــد و تا پایان بازی نیز پا
بر جا ماند تا روبینکازان  10امتیازی شود
و میان  5تیم باالی جدول لیگ روســیه
قرار بگیرد.
آزمــون این فصــل در هــر  7بازی
روبیــنکازان به میدان رفتــه و روی هم

هماهنگی با سردار آزمون مهاجم ایرانی روبینکازان انجام
شده ،زنوزی مالک باشگاه تراکتورسازی پیراهن امضا شده
این تیم توســط بازیکنان را بهعنوان هدیه برای آزمون برد
و به او هدیه کرد .در دیداری که ســردار با زنوزی و ســایر
مسووالن باشــگاه تراکتورسازی داشــت ،بابت هدیه و در
اختیار گذاشــتن پرواز اختصاصی برای تیم ملی از زنوزی
تشــکر کرد .زنوزی و هیات همراهش همچنین شنبه شب

کاوه و  29هزار هوادار بروژ منتظر دورتموند

سامان ،دو گل در سه بازی

ســومین بازی او با پیراهــن امیین در
لوشامپیونا منجر به ثبت نخستین بازی
کامل شد تا در این بازی قدوس دومین
گل خود در ســومین بــازی را به ثبت
رسانده و عملکردی خیره کننده از خود
برجای بگذارد.
ســایت  lig 1فرانســه با انتشــار
گزارشــی از قــرار گرفتــن گل دیدنی
مهاجم ایرانــی در بین کاندیداهای گل
هفته لوشــامپیونا از نمایش فوقالعاده
ســامان تمجید کــرد و نوشــت« :در
میان تمــام خریدهای جدیــد امیین
قدوس ثابت کرده لیاقت سرمایهگذاری
سنگین باشــگاه در پرداخت بیش از 4
میلیون یورو به اوسترسوندس را داشت
چون زدن دو گل در ســه بازی نخست
لوشامپیونا بهترین مهاجم لیگ سوئد در
سالهای گذشته را مدعی آقای گلی در
فرانسه کرده است».

در ادامــه دیدارهــای هفتــه پنجم لیگ
ســتارگان قطر شنبه شــب تیم الغرافه پذیرای
تیم امصــال بود و با نتیجه  3بر  2شکســت
خورد .مهــدی طارمی  90دقیقــه در ترکیب
الغرافه بازی کرد .در جدول ردهبندی الغرافه با
اندوخته  7امتیازی ششــم اســت .در برد  3بر
 2االهلی مقابل خریطیات هم امید ابراهیمی و
محمدرضا خانزاده  90دقیقه در ترکیب تیمشان
بودند .االهلی با  6امتیاز در رده نهم قرار دارد.
شنبه شب در چارچوب هفته هفتم لیگ
برتر کرواســی تیم صدرنشین دینامو زاگرب
میهمــان تیم میانهجدولی گوریســا بود و با
نتیجه یک بر صفر پیروز شــد .اولمو ،هافبک
 20ســاله و اسپانیایی دینامو زننده تنها گل
این بازی در دقیقه  49بود .صادق محرمی در
این بازی نیمکتنشــین بود اما از دقیقه 69
وارد میدان شــد .در جدول ردهبندی دینامو
زاگرب با  17امتیاز صدرنشین است.

محمدرضا زنوزی مالک باشــگاه تراکتورسازی و مالک
هواپیمایی آتا طی روزهای گذشته برای افتتاح خط پروازی
تهران  -کازان به روسیه ســفر کرد و در این سفر علیرضا
اســدی مدیرعامل باشگاه تراکتورســازی هم همراه او بود.
آنها به غیر از انجام کار اصلی مقدمات نوشــته شدن پیمان
خواهرخواندگی میان این باشــگاه و روبینکازان روسیه را
فراهم آوردند .در ســفری که طی روزهای گذشته و بعد از

افسوس میخوریم و از این بازی درس میگیریم

ســامان قدوس باز هم در لوشامپیونا
گل کاشت و نشــان داد انتخابش بهعنوان
بهترین بازیکن لیگ سوئد و البته آن همه
ســر و صــدا و جنجال پیرامــون انتقالش
بیهــوده نبوده اســت .ســامان بــا ضربه
کاشــتهای دیدنی دروازه ســنتاتین را باز
کرد تا یک ســایت فرانسوی بعد از بازی و
شکست امیین این سوال را از او بپرسد که
تیــم امیین در بازی بــا لیل چه کمبودی
داشت؟ ســامان جواب میدهد« :ما خوب
بــازی نکردیــم و دو پنالتی علیــه ما نیز
کمکی به جریان بازیمان نکرد .امروز بهتر
از حریــف نبودیم ،البته از نظر کارکردهای
تهاجمــی به خاطر زدن  2گل خوشــحال
هســتیم اما باید در خــط دفاعی بهتر کار
کنیم .هر بازیکنی باید بازی دفاعی بهتری
داشته باشد».
قــدوس دربــاره خســتگی بازیکنان
تیمش هم گفته« :برخی بازیکنان از جمله
مــن از بازیهای ملی بازگشــتند و چنین
دیــداری نیازمند انرژی فــراوان و آمادگی
روانی است».

طارمی گل نزد

بعد از آن همه انتقاد و حرف و حدیثهای
بیپایان که تا امروز هم ادامه داشته ،تصور
نمیکردیم سردار آزمون را در این شرایط
ببینیم .شرایطی مناسب برای یک مهاجم.
مهاجم  23سالهای که در جام جهانی،
تلخترین روزهای زندگیاش را گذراند و
در پایان از تیم ملی خداحافظی کرد .برای
سردار اما انگار همه چیز آغاز شده بود.
برای جنگیدن و تالش .برای اینکه بگوید
من هستم و هنوز میتوانم یک مهاجم
ایدهآل باشم .آزمون در جام جهانی سیبل
شد ،چون گل نزده بود .انتقاد از او حول و
حوش این پرسش میچرخید که چرا سردار
دفاع میکند و گل نمیزند؟ پاسخ این انتقاد
را کارلوس کیروش داد .وقتی که تمام قد از
او حمایت و تأیید کرد که او به سردار چنین
وظیفهای را در زمین داده بود .حتی فرناندو
سانتوس ،سرمربی تیم ملی پرتغال نیز
در مصاحبه بعد از بازی مقابل ایران گفت:
«شماره  20ایران تمام برنامههای ما را به هم
ریخت و نگذاشت کارمان را به درستی در
خط هافبک انجام بدهیم».

رامون دیاز اخراج شد

قدوس در پاسخ به اینکه آیا در زمین
احساس بهتری داری و آشنایی بیشتری با
همبازیهایت پیدا کردهای گفت« :شــاید
کمــی بله .همچنــان در حــال ادامه این
روند هســتیم و تاکنون  15جلسه تمرینی
را بــا همبازیهایم دنبال کــردم .بنابراین
همچنان در حال یادگیری در تیم امیین و
لوشامپیونا فرانسه هستم».
امییــن فقــط در  15دقیقــه پایانی
عکسالعمل درخشــانی داشــت و قدوس
میگویــد از این بابت افســوس میخورد:
«ما باید مثل  15دقیقه پایانی بازی با لیل
در دیگر بازیها ظاهر شویم البته افسوس
میخوریــم اما از این بازی درس میگیریم
ی آینده این کار را بهتر
و امیدواریــم در باز 
انجام دهیم».
نزدیک بــود امیین در لحظات پایانی
بازی کار را به تساوی 3بر 3بکشاند .سامان
در این بــاره میگوید« :فکــر میکنم اگر
ضربــه پنالتی را تبدیل بــه گل میکردیم
میتوانستیم به تســاوی برسیم .البته تیم
لیل بسیار خوب بود».

خبر

فرا
موش
روزهای کردن
گذشت تلخ
ه

Amir Asadi
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سه تیم هم به دسته پایینتر سقوط
خواهند کرد .هر چند شاید به دلیل
 17تیمی شــدن لیگ یک و حذف
تیم نفت تهــران در پایــان دو تیم
از دســته اول به دســته دوم سقوط
کنند که البته این تغییر هم نیازمند
مصوبه است .شاید هم مصوبه صعود
 2/5تیم از دســته اول به لیگ برتر
در سازمان لیگ برتر گم شده باشد.

 525دقیقه در زمین حضور داشــته .آمار
او هــم  2گل زده و  2پــاس گل  3و یک
امتیازی است .یعنی تأثیر مستقیم روی 4
گل روبینکازان .تیمی که نشــان داده با
هدایت قربان بــردیاف کم گل میزند و
بیشــتر بازیهایش را با اختالف اندک به
پایان میبرد.
روبینکازان این فصل و تا پایان هفته
هفتــم  7گل زده که ســردار روی  4گل
نقش داشــته .او هر  131دقیقه یک گل
زده و یا ســاخته و این نشان میدهد که
آزمــون روزهای تلخ گذشــته را فراموش
کــرده و دوبــاره اوج گرفته اســت .این
میتواند همه را امیــدوار کند ،امیدوار به
تماشای درخشش سردار در روسیه و شاید
هم دوباره در تیم ملی ایران.

دیــدار خانگی روبینکازان را از نزدیک تماشــا کردند و با
برخی مســووالن این باشگاه روســی دیدار داشتند .ضمن
اینکه با واسطهگری آزمون قرار شد پیمان خواهرخواندگی
میان دو باشگاه تراکتورســازی ایران و روبینکازان روسیه
به امضا برســد .همچنین با توجه بــه هماهنگیهای انجام
شــده احتماال طی ماههای آینده یک بازی تدارکاتی میان
تراکتورسازی و روبینکازان نیز انجام شود.

مهاجرانی :فدراسیون
بر اساس بودجهاش
برنامه ریزی کند

حشمت مهاجرانی در مورد
مشکل فدراســیون برای تامین
هزینههــای تیم ملی و کیروش
گفــت« :فدراســیون بودجه
مشــخصی دارد و این مساله را
بیان میکند .من که مربی هستم
برنامههایم را باید بر اساس این
بودجه مشخص کنم و نمیتوانم
فدراسیون را زیر فشار بگذارم و
بگویم بــه هر دری بزنند تا برای
من  50-40میلیارد تامین کند .از
کجا باید این پول را تامین کنند؟
از خیلی مسائل میتوان زد و بر
اســاس بودجهای که در اختیار
اســت برنام ه ریزی کرد .درست
کردن این موضوع سخت نیست
و اینطور نیست که ما فقط -40
 50میلیارد برای برنامهها بودجه
بخواهیم .مطمئن باشید اگر این
پول را بدهند سایر فدراسیونها
هم سرازیر میشوند .شما دیدید
فدراسیون کشتی هم این مشکل
را داشت و یکی از سفرهای خود
را لغو کرد .در وزنهبرداری و  ...هم
این مشکل وجود دارد .این یک
مشکل کلی اســت و نمیتوانید
بین فدراســیونها تفاوت قایل
شوید .در همه رشتههای بانوان
و آقایان این مشکل وجود دارد.
باید خودمان را توجیه کنیم که
چه امکاناتی در اختیار داریم».
سرمربی ســابق تیم ملی در
مورد اینکه گفته شــده کیروش
اعالم کرده در صورت عدم تامین
برنامههای تیم ملــی نمیتواند
تضمینی بــرای موفقیت بدهد،
گفت« :شــما خودتان مســوول
فدراسیون فوتبال هستید .به شما
 10میلیارد میدهند و  15میلیارد
را هم درآمدزایی میکنید .دیگر
نمیتوان کاری کرد و پول بیشتر
را از کجــا باید تهیه کرد؟ در این
مورد نمیتــوان زور گفت .هضم
این مســاله اگر ثقیل است باید
بر اســاس بودجــه برنامه ریزی
کرد ».وی ادامــه داد« :در زمان
حضور داریوش مصطفوی ،محسن
صفایی فراهانی و محمد دادکان
مربیان خوب خارجی و اردوهای
مناسب داشــتند .باید دید آنها
چقدر هزینه میکردند .این چیزی
نیســت که قبال تجربــه نکرده
باشیم .در سه فدراسیونی که من
نام بردم بودجه زیادی نداشــتند
اما بهترین برنامه تدارکاتی را در
نظر گرفته بودند .مصطفوی هفته
قبل اینجا بود و به او گفتم شــما
چقدر بودجه داشتید که میگفت
بودجه ما  5میلیارد بوده است».

در چارچوب هفتــه هفتم ژوپیلر لیگ
بلژیک شنبه شــب رویارویی استاندارد لیژ
و شــارلوا با تســاوی بدون گل پایان یافت.
علی قلیزاده ،از دقیقه  83این بازی به جای
ماسیمو برونو وارد میدان شد .امید نورافکن،
دیگر بازیکن ایرانی شــارلوا در فهرست 18
نفره حضور نداشــت .شــارلوا با این تساوی
خارج از خانه  7امتیازی شــد و در رده نهم
جدول  16تیمی ژوپیلر لیگ قرار گرفت.

پاس گل کرمالچعب

رضا کرمالچعب که بعد از ترک فوتبال
ایران به تیم  KPVفنالند پیوســته است،
در دیدار شــنبه شب تیمش در لیگ دسته
یک این کشــور بــه میدان رفــت .مهاجم
پیشین پرسپولیس در این دیدار  75دقیقه
در میــدان بود و با یــک پاس گل و به ثمر
رساندن یک گل ،نقش بسزایی در پیروزی
دو بر صفر تیمش مقابل تیم صدرنشین این
رقابتها داشــت .این تیم با برد اخیرش در
صدر لیگ دسته یک فنالند قرار گرفت.

نخستین بازی پورعلی گنجی

بامداد یکشنبه تیمهای واسلند و یوپن
در هفته هفتم ژوپیلر لیگ بلژیک به مصاف
هم رفتند که این رویارویی برندهای نداشت
و با تساوی بدون گل به پایان رسید .مرتضی
پورعلیگنجی این بازی برای نخستینبار با
پیراهن تیم یوپن در ژوپیلر لیگ بلژیک به
میــدان رفت و در دقیقه  78تعویض شــد.
یوپن با این تساوی  7امتیازی شد و به رده
دهم جدول صعود کرد.

چکهای بیمحل ،پولهای بیپشتوانه

نگاه

این کمک به فوتبال حرفهای نیست
وصال روحاني
Vesal Rohani

مماشــات در حق تیمهای بدهــکار لیگ فرآیند تازهای نیســت و در
دورهای که رییس فعلی نایب رییس فدراسیون و از قضا مسوول سازمان لیگ
بود و فدراســیون توسط علی کفاشیان ریاست و کیاست میشد ،پایهگذاری
و اعمال گشــت .بعدا ً به کرات گفته شد اگر سازمان لیگ به مسأله بدهکاری
تیمها بیتفاوتی نشــان داده و بهواقع اجازه ادامه حضور آنها در مسابقات را
صادر کرده ،به این ســبب بوده که اگر در این زمینه سختگیری میشد ،باید
عذر  11تا  12تیم را میخواســتند و لیگ با شــرکت سه چهار تیم برگزار
میشــد که طبعاً غیرعقالیی ،بدون بهــره و بهواقع رویدادی مضر میبود که
بیشــتر به صورت یک سوءتبلیغ عمل کرده و معایب فوتبال ایران را در یک
ویترین شفاف روبهروی اغیار و رقبای ما قرار میداد.
در چنیــن فرآیندی اضافه بر باشــگاههایی که عــادت کردند در عین
مقروض بــودن تا باالترین حد همچنــان هزینه و بیپشــتوانه خرج کنند
بازیکنــان هم به خــود قبوالندند کــه بهترین راه بســتن قراردادهای نو با
باشــگاههای متفاوت در شروع هر فصل است به طوری که هر بار پولی قابل
توجه بگیرند و حتی اگر باشــگاه جذب کننده آنها فقط  60درصد تعهداتش
را در قبال آنان عملی کرد ،همیشه این فرصت
وجود دارد که با کــوچ به تیمی دیگر درآمدی
جدید و اضافی را در شروع فصل بعدی به جیب
زد و این دور تسلســل بازیکــن را به جایگاهی
میرســاند که حتی قادر اســت هر فصل یا دو
فصــل یک بار بعد از جدایــی از تیمش با پزی
انسانمدارانه و ورزش دوستانه بگوید که بخشی
از طلب باشگاه به خود و گاهی حتی  50درصد
آن را بخشــیده اســت تا به تیم تازه جدا شده
از خود کمک برســاند و موجب ادامه حیات آن
شــود .تمامی حالتهای فوق و بده بستانهای
فاقــد اصول و وارد کردن فضــای کدخدایی به
مناســبات خللناپذیر فوتبال بیش از آن که منفعتی را موجب شــده باشد
بساط غیرقانونی بودن کارها و باری به هرجهت بودن فوتبال را کاملتر کرده
اســت .استمرار این پروسه ما را به نقطهای رسانده است که حتی جور کردن
نســبی طلبهای گذشته و حرفهای اعالم شدن باشگاههایی که سالها است
در لیگ حرفهای شــرکت دارند ،در افواه و محافل یک پیروزی تلقی میشود
و هربــار هم که ولخرجیهای بیرویه آنها دوباره شــروع میشــود ،به جای
جلوگیری از این اقدام تیمهای پرمخارج با تحســینی فزونتر مواجه و از هر
ســو در نزد مردم مطرح میگردند ،تو گویی پولهای بیپشتوانه و چکهای
بیمحل آنها نشانه هویت باالی فوتبال ما است.
امروز میتوان خوشــبینی پیشــه کرد و باور آورد که ســرخابیهای
پایتخت واقعاً با طلبکاران خارجی خود تسویه حساب کردهاند اما واقعیت امر
چیزی جز این است و هنوز چند پرونده به نقطه پایانی خویش نرسیدهاند و
چون برخی طلبکاران داخلی هم به « »AFCروی آوردهاند ،وجهه بینالملل
بدهکاریهای استقالل و پرسپولیس همچنان ادامه دارد و اگر در نظر بگیریم
که چقدر طلبکار داخلی داریم که به شــکایت به فدراسیون اکتفا کرده و با
پرهیــز از رویکرد به نهادهای بینالمللی به گونــهای برای تیمهای مقروض
آبروداری کردهاند ،بیشتر پی میبریم که هم ادعای حل مشکالت بسیاری از
تیمها قرین با حقیقت نیســت و هم صدور مجوز حرفهای برای آنها ،براساس
شــروط مهم و مختلف (که استادیومداری اســتاندارد و تشکیالت حرفهای
خودکفا از وجوه بارز آن است) کاری نادرست به شمار میآید.
شــاید ادعا شود که کمکهای فدراســیون و سازمان لیگ به تیمهای
مقروض به قصد از دســت نرفتن ســهمیههای ما در جام باشــگاههای آسیا
اقدامی بایســته بوده اما وقتی فرجام کارها نقطهای اســت که اینک پیشرو
داریم و امکان اخراج نمایندگان ما را تا واپســین روزها مقدور جلوه میدهد،
این کمکها هم فقط قدمی در راه بدعادت کردن باشــگاهها خواهد بود زیرا
به این باور میرســند کــه هرچقدر هم ریخت و پاشهــای بیرویه کنند و
بدهکاری باال بیاورند و پول مردم را ندهند ،باز نهادها و کســانی هستند که
به جای اخراج آنها و ســایر خاطیان از لیگ ،حرکات بیرویه آنها را پوشش
بدهنــد و آب از آب تکان نخورد و با رســیدن هر روز تازه ،روز از نو و روزی
از نــو .این به واقع نه کمک به فوتبال حرفهای بلکه سســتتر کردن دائمی
بنیادهای آن اســت و ما را با باشــگاههایی غیر متعهدتر از همیشه همسو و
همراه خواهد ساخت.

